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VYBAVENÍ NA POZEMNÍ HOKEJ, ODDÍLOVÉ VYBAVENÍ – hokejky, míčky, pouzdra, rukavice, trička –  

TOMÁŠ LEVÝ, JARDA VRKOČ, MONIKA KORYŤÁKOVÁ 
 

Litické áčko míří do finálové skupiny  

Dvojkolem začalo jaro pro oba litické mužské týmy. Naopak ženy odehrály jen jedno utkání, a to s mistrovskou Slavií 

Praha. A tým si poradil s oběma dalšími aspiranty na postup do finálové skupiny a s přehledem vede skupinu B, B tým 

s prohrou a těsnou výhrou pomalu míří do části tabulky hrající o záchranu. Do konce základní části zbývají dvě utkání. 

Ženy odehrály těžký zápas, ve kterém ukázaly svoji stoupající výkonnost. Cíl první čtyřky a následného Final four, 

které se bude hrát první víkend v červnu právě v Plzni, je zatím velmi vzdálený, nicméně do konce základní části je 

ještě poměrně daleko. Ženy mají před sebou ještě sedm utkání, jsou v základní polovině soutěže. Extraliga muži – 

skupina B 

Plzeň Litice A - Hostivař Praha 4:0 (2:0)  

Góly: Nicklas 2, Čvančara a Sochor O.  

Hráli: Koryťák, Benda, Bárta, Čvančara, Nocar, Kasl, Sochor, Uhlíř, Hes, Gerlický, Hofman, Matoušek, Nicklas, 

Bystřický, Čech a Nečas  

Stabilní výkon plzeňského týmu v obranné části, trápení při přechodu dopředu, hlavně v poslední fázi útoků. Přesto 

zvládnuté utkání, góly vždy v pravou chvíli zařídil Nicklas. Litický celek tak dokázal porazit jednoho z favoritů tabulky i 

podruhé. Velmi cenná je i nula na kontě gólmana Tomáše Nečase, svědčící o dobré obranné práci celého týmu. 

Utkání hodnotí litický trenér Tomáš Levý:“ Evidentně jsme se trápili při přechodu přes útočnou čtvrtinu. Málo jsme si 

vyhověli pohybem, promeškávali jsme nejlepší okamžik na nahrávku.  Naopak se mi líbí defenzíva, přesto, že jsme 

poměrně dost míčků ztratili, zase jsem je dokázali získat bez velkých ohrožení naší branky“. 

Plzeň Litice A - Bohemians Praha 6:1 (3:1)  

Góly: Nicklas 3, Bárta 2, Koryťák  

Hráli: Koryťák, Benda, Bárta, Čvančara, Nocar, Kasl, Sochor, Uhlíř, Hes, Gerlický, Hofman, Matoušek, Nicklas, 

Bystřický, Čech a Nečas  

 

 



 

 

Zlepšená kombinace domácích proti mistrovi, který se stal v loňském semifinále i jejich katem. Prohra 2:7 ještě nyní 

litický tým velmi bolí, i proto jsou satisfakcí oba vyhrané duely s tímto celkem. A to ještě Jakub Koryťák neproměnil 

penaltu, což o okamžik později napravil nechytatelným bekhendem. Střelecký prapor opět zdvihl domácí Reinhard 

Nicklas se třemi zásahy, velmi povedený gól vsítil i další zkušený hráč Michal Bárta nádhernou tečí. V dalším kole čeká 

litické „áčko“ poslední tým tabulky B President Praha. „Dnes, i když to nebyl zápas, kde bychom dominovali celých 

šedesát minut, bylo vícero okamžiků, které signalizují zlepšení hlavně útočné činnosti. Bago místo zbytečného vedení 

míčku, dobré náběhy útočníků, zrychlení hry obránci. Jen musíme najít poměr, jak diktovat hru a kdy naopak zrychlit. 

Někdy to děláme v nepravý okamžik. Přesto zatím smekám před kluky, přes nezdary se s vývojem utkání zatím vždy 

poprali“.   Tom. 

 

  Extraliga muži B 2018/19 Z V R P + - B 

1. Litice A 8 8 0 0 41 4 24 

2. Bohemians 8 5 0 3 26 14 15 

3. Hostivař 8 5 0 3 20 21 15 

4. Hradec 8 4 0 4 19 26 12 

5. Praga 7 1 0 6 10 23 3 

6. President 7 0 0 7 6 34 0 

 

Extraliga muži – skupina A 

 

SK Slavia Praha – Plzeň  Litice B 5:1 (4:0)  

Gól: Polívka  

Hráli: Skála, Brada, Strejc, Tomášek, Soukup, Löffler, Dolejš, Kordík, Heger, Míka, Polívka  

Litický záložní tým sehrál celkem povedené utkání s jednoznačným favoritem pražskou Slávií. I když nezachytil 

začátek a dostal gól hned v páté minutě, postupně hru uklidnil, našel recept na útoky domácích, aby brankový rozdíl 

nebyl jako na podzim o devět gólů. Jediný gól po rychlém brejku vstřelil věkem ještě dorostenec Filip Polívka a druhý 

poločas dokázali Plzeňáci uhrát remízově.  

Plzeň Litice B - ŠK Šenkvice (SK) 7:6 (4:2)  

Góly domácích: Sochor R. 4x, Polívka, Kordík, Kilián.  

Hráli: Vokurka,Skála,Kudlič,Brada,Strejc,Tomášek,Loffler,Dolejš,Kordík,Vychron,Kilián,Kordík,Polívka,Sochor R., 

Špilar.  

Litický záložní tým dokázal v domácím  utkání v neuvěřitelné přestřelce, když už vedl 7:2 a nakonec byl rád za rozdíl 

jednoho gólu, porazit slovenský tým ze Šenkvic. Tím si připsal cenné body do tabulky o udržení. V dalším kole jej tým 

Rakovníka, který naopak deklasoval Bolevec 15:0. 

 



  Extraliga muži A 2018/19 Z V R P + - B 

1. Slavia 6 6 0 0 29 5 18 

2. Rača 6 5 1 0 29 8 16 

3. Rakovník 8 4 2 2 51 15 14 

4. Šenkvice 7 2 1 4 18 28 7 

5. Litice B 8 2 0 6 15 44 6 

6. Bolevec 7 0 0 7 1 43 0 

 

Extraliga ženy 

Litice - Slavia Praha 2:4 (1:0) 

Góly: Dolívková, Průchová 

Hráli: Vyletová, Tušlová, Dolívková, Průchová, Duchková L., Levá, Keberdlová, Tomanová, Wittmannová, Doležalová 

K., Pospíšilová, Kudrnová, Kožíšková, Jelenová, Horálková. 

Litické ženy čekal nejsilnější český celek – pražská Slavia s řadou reprezentantek ve svém středu. Komentář k utkání 

od trenéra Lukáše Nocara:“ Naše ženy odehrály výborný zápas proti pražské Slavii! Úvodní vteřiny patřily domácím, 

protože než se Slávistky vzpamatovaly, že jsou na hřišti,  prohrávaly 1:0 po krásné akci našich děvčat. Ovšem po 

tomto gólu se zápas vyrovnal a soupeř začal tahat za delší konec. My jsme výborně bránili, skrz náš kruh spíše létaly 

centry, občas nějaká střela. Do druhého poločasu jsme vstupovaly stále s vedením, ale rychlými 4 góly ve třetí části 

zápasu Slavia strhla zápas na svoji stranu. V závěru už jen korigovala skóre Průchová. Zápas hodnotím velmi kladně a 

přínosně, protože holky si dokázaly, že mají na to hrát s nejlepším týmem loňské sezony! Je vidět, že tvrdá a náročná 

příprava udělala své, holky jsou na tom fyzicky výborně, teď zbývá dopilovat techniku hole a taktickou vyspělost, 

abychom mohli být vyrovnanými soupeři všem a vždy“!   Cárek. 

 

  Extraliga ženy 2018/19 Z V R P + - B 

1. Hostivař 6 5 1 0 17 5 16 

2. Rakovník 6 4 1 1 20 8 13 

3. Praga 6 4 1 1 16 8 13 

4. Hradec 6 2 2 2 5 6 8 

5. Slavia 6 2 1 3 15 11 7 

6. Litice 6 1 2 3 15 17 5 

7. Bohemians 6 1 1 4 4 24 4 

8. Slavia B 6 0 1 5 5 18 1 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Komentář trenéra Dolejše 
SK Slavia Praha:TJ PLZEŇ LITICE B :5:1(4:0) Gól hostí:Polívka V super okleštěné sestavě 
(bez střídání)jsme vyrazili v sobotu na první jarní zápas a to hned s pražskou Slavií. 
Soupeř se do nás zakousl s vervou vlastní několikanásobného ligového šampiona. V páté 
minutě vsítil první gól a do poločasu další 3.V tu chvíli to s námi nevypadalo dobře.My se 
však statečně rvali a odměnou za to byl gól,který po rychlém brejku vsítil Filip Polívka. 
Pak jsme si dokonce vytvořili i několik dalších šancí, ze kterých se však již skórovat 
nepodařilo. Dobrou vizitkou pro nás může být druhý poločas,který skončil 1:1. 
Sestava Skála Brada Strejc Tomášek Soukup Löffler Dolejš Kordík Heger Míka Polívka Jenda 
 

TJ Plzeň Litice - ŠK Šenkvice (SK)   7:6(4:2) 
Góly domácích: Sochor R. 4x, Polívka, Kordík, Kilián. 
 
V nedělním utkání jsme se ocitli v naprosto opačném stavu než v sobotu. My měli 4 na 
střídání a soupeř nikoho. Dokonce byl na tom ještě hůře než my v sobotu, protože jich bylo 
dokonce o jednoho méně, než by potřebovali. A to se patrně odrazilo i na průběho utkání. 
Ikdyž jen na třech čtvrtinách. Ty první tři byly plně v naší režii. Rychlé dva góly nás 
uklidnili a vypadalo to, že soupeře jednoznačně převálcujeme. I poločas tomu nasvědčoval, 
dokonce i výsledek ve třetí čtvrtině byl výrazný 7:2. Jenže náš nepochopitelný výpadek v 
poslední části hry zápas pořádně zdramatizoval. Soupeř nám postupně nasázel 4 rychlé góly 
a pokud by se ještě pár minut nastavovalo, zřejmě by i vyrovnal. Nakonec tři body zůstaly 
v Plzni, ale byl bych nerad, aby se takto vyhraný zápas dramatizoval i příště ! 
 
sestava: 
Vokurka,Skála,Kudlič,Brada,Strejc,Tomášek,Loffler,Dolejš,Kordík,Vychron,Kilián,Kordík,Polí
vka,Sochor R.,Špilar. 
 
LITICE – PRAGA  5:0/3:0/ liga dorostenek  - 7.4. 

Goly: Dolívková 3, Kožíšková, Duchková 

 Od začátku zápasu jsme držely míček na našich hokejkách a hrály jsme na soupeřově polovině. Skóre zápasu 

otevřela Dolívková krásnou střelou bekhendem. Ve druhém poločase jsme naši hru podřídily soupeřkám a dělaly 

jsme zbytečné chyby. Musím holky pochválit za skvělou komunikaci na hřišti a je vidět, že holky jsou herně nahoru. 

Sestava: Kožíšková, Duchková, Dolívková, Průchová, Kudrnová, Pospíšilová, Augustinová, Cislerová, Rutová, Linková   

Anet 

HOSTIVAŘ – LITICE  1:1/0:0/ liga st.žákyň 6.4. 

Gól: Klementová 

Dále hrály: Bystřická, Cislerová, Nocarová, Veselá, Rutová, Lhotáková, Augustinová, Linková, Sladovníková, Rojková, 

Duchková J. a Brejchová  

Oboustranně ospalý první poločas skončil bez branky.  Po naší obranné chybě se ve třetí části Hostivařské hráčky 

ujaly vedení. S postupem času se naše děvčata začala probouzet ze zimního spánku a začala udávat tempo hry. 

Výsledkem byl gól Míši Klementové po akci Vendy Rutové. Náš závěrečný tlak a dohrávaný roh už gól nepřinesl a tak 

vezeme bod po remíze 1:1. Zde je pohled střelkyně našeho gólu: “ Z mého pohledu jsme první venkovní zápas 

odehrály obstojně. V první čtvrtině jsme se rozkoukávaly, ale v nadcházejícím čase jsme začaly na soupeřky tlačit. Ve 

třetí čtvrtině jsme bohužel neubránily jednu z mála akcí. Na to jsme, ale naštěstí za nedlouho odpověděly gólem. Po 

krásné nahrávce od Vendy přímo na hokejku jsem konečně vstřelila gól. Doufám, že v příštím zápase budeme hrát od 

začátku a nebát se střílet v kruhu.”   Car. 

Mladší žáci A 7.4. v Mnichovicích :Litice A - Hostivař 7:3 (3:2) 

Góly: M. Houška 3x, V. Královec 2x, Z. Rut, vlastní  

 



 

 

 

Začátek váhavý, jako kdybychom  čekali, jestli nás soupeř přehraje nebo ne. Ještě do poločasu ale kluci zjistili, že se 

nemusí ničeho bát, začali si věřit a ve druhém poločase už jsme dominovali. 

Litice A - Mnichovice A 5:0 (2:0) 

Góly: Z. Rut 3x, M. Houška 2x  

Až nečekaně jasný průběh a výsledek s týmem, který nás jasně přehrál před měsícem v hale. Dobře rozehraní z 

prvního utkání jsme domácí k ničemu nepouštěli, a po dobrém a kolektivním (!) výkonu jsme zaslouženě hladce 

vyhráli.  

Do Mnichovic jsme si tedy vlakem dojeli pro šest bodů.  

Hráli: Tereza Kudrnová, Vítek Barcal, Vojtěch Svoboda, Vašek Královec, Martin Houška, Zdeněk Rut, Ondra Polanský, 

Vojtěch Šimek, Ondra Veselý    LŠ.  

TURNAJ PŘÍPRAVEK NA SLAVII  7.4. 

Modří - Žlutí 0:4, - Slavia kluci 0:4, - Slavia dívky 1:4, - Bolevec 2:2 

Hráli: Čása - G, Bartoňová S., Bartoňová N., Polák, Šrachtová, Vlček 3x 

 

Žlutí - Modří 4:0, - Slavia dívky 0:4, - Bolevec 4:0, - Slavia kluci 1:2 

Hráli: Smeták - G, Burda, Míka 5x, Svozilová, Špalek 2x, Vavřina 2x 

 

Pravidelné tréninky, hodně běhání s balónkem a za balkónem, pak trochu toho přemýšlení a půjde to lépe! 3. a 

4.místo z pěti ale ujde.. Petr Míka 

NEJBLIŽŠÍ AKCE: 

SO 13.4. veterá ni  na Pragovce,muži A v 17 s Presidentem,muži B v 15 s Rakovníkem,ženy ve 13 

s Rakovníkem,st.žáci A v 9.30 s Bohemkou,st.žáci B na Hostivaři a  st.žákyně v 11 s Rakovníkem 

NE 14.4. dorostenci v 15 se Slavií,ml.žáci A na Slavii, B v Hradci Králové a přípravka v 10 v Liticích 

 


